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O sobie:
Pracuję i mieszkam w Pułtusku. Jestem przedsiębiorcą. Od wielu lat aktywnie uczestniczę 

w życiu mojego miasta. Dzięki długoletniemu zarządzaniu firmą i działalności w samorządzie 
miejskim, zdobyłem duże doświadczenie, przez co, jako radny miejski, będę mógł odpowiednio 
działać dla ogólnego dobra Mieszkańców miasta i gminy oraz mądrzejszego wykorzystywania 
środków unijnych.

Pułtusk jest miastem wspaniałym. Należy wzmocnić to, co w nim dobre i naprawić to, co złe. 
Należy myśleć o rozwoju, a nie przetrwaniu. 

Zadbajmy o to wspólnie!

O rodzinie:
Jestem żonaty. Mam wspaniałą rodzinę. Żona Mirosława, córka Justyna – absolwentka Uni-

wersytetu Warszawskiego, syn Arkadiusz – absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomo-
wych studiów wyceny nieruchomości, synowa Katarzyna Ilona – prawnik. Mam troje wnucząt 
– Jakuba, Aleksandra i Martusię.

Pułtusk musi patrzeć w przyszłość, a przyszłość naszego samorządu to:
– bezpłatny żłobek i przedszkola dostępne dla każdego, jako szansa na powrót rodziców 

       do pracy;
– zapewnienie drugiego śniadania w szkole dla uczniów klas I-III we współpracy z klasami 

       gastronomicznymi i miejscowymi jadłodajniami;
– wprowadzenie darmowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa 

       dla narkotyków i używek;
– nauka młodych ludzi obywatelskiej aktywności poprzez utworzenie Młodzieżowej Rady 

       Gminy, zabezpieczenie środków budżetowych na miejsce spotkań i organizację  
       młodzieżowych akcji i imprez;

– zapewnienie bezpłatnych badań medycznych i szczepień przeciwko grypie dla osób  
        starszych i niepełnosprawnych;

– uruchomienie karty zniżek na usługi rekreacyjne i wydarzenia kulturalne dla seniorów;
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i budownictwa mieszkaniowego komunalnego;
– inicjowanie i wspieranie rozwoju turystyki i usług świadczonych turystom;
– zorganizowanie miejsc do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji  

        dla młodszych i starszych, które w dużym stopniu są zaniedbane bądź ich nie ma.

Szanowny Wyborco! 
Proszę o Twój głos 21 października 2018 roku! 
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Szanowni Wyborcy!

21 października 2018 roku wybierzemy SAMORZĄD MIASTA I GMINY PUŁTUSK
Tu mamy swoje rodziny, tu pracujemy i mieszkamy. Jestem w stanie podjąć walkę o rozwój Pułtuska,  

ażeby był miastem, w którym czujemy się bezpiecznie, z którego jesteśmy dumni. 

Z przekonaniem, że należy MYŚLEĆ O ROZWOJU,A NIE PRZETRWANIU weźcie udział w wyborach.

Jestem WASZYM kandydatem na radnego i chcę być WASZYM sojusznikiem. Mam doświadczenie.  
Umiem zarządzać i wiem, że nawet w trudnej sytuacji finansowej można wiele osiągnąć.

Wiem, że pułtuszczanie nie oczekują cudów, ale chcą rzeczywistych zmian i konkretnych działań.

Sprawy ważne dla mieszkańców Pułtuska są ważne również dla mnie.  
Jeżeli obdarzycie mnie wystarczającym zaufaniem 21 października i powierzycie obowiązki radnego NIE ZAWIODĘ WAS.

Zapraszam na WYBORY 21 PAŹDZIERNIKA 2018 roku
Z wyrazami szacunku

Roman Dukalski
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